
WARNING
Not suitable for children under 8 years

Construiți o rachetă distractivă și faceți bombe 
acidulate 

Activator al Creierului

Știință

ȘTIINȚĂ EXPLOZIVĂ

ATENȚIE

Nu este potrivit  pentru copii cu vârsta sub 8 ani. Destinat utilizării  sub supravegherea
unui adult. Conține piese mici care pot fi ingerate, precum și margini ascuțite. Manevrați-
le  cu  cu  grijă. Conține  anumite  substanțe  chimice  care  prezintă  un  pericol  pentru
sănătate. Citiți  instrucțiunile  înainte  de  utilizare,  respectaţi-le  și  păstrați-le  pentru
referință. Nu permiteți produselor chimice să intre în contact cu orice parte a corpului, în
special cu gura și ochii. Păstraţi copiii mici și animalele departe de experimente. A nu se
păstra  setul  experimental  la  îndemâna  copiilor  cu  vârsta  sub 8  ani. Protecția  de  ochi
pentru adulţii  care supraveghează  nu este  inclusă.  Imaginile  sunt  doar pentru scopuri
ilustrative, unele părți sau culori pot să difere. Păstrați aceste informații pentru consultare
viitoare. 

Dragi părinți și supraveghetori,

Prin intermediul jocului, copiii dezvoltă diverse abilităţi cognitive. Studii ştiinţifice arată
că  atunci  când  ne  distrăm  sau  facem  descoperiri  în  timpul  unui  experiment,  un
neurotransmiţător  numit  Dopamină  este  eliberat.  Dopamina  este  cunoscută  a  fi
responsabilă  pentru  sentimente  precum:  motivaţia,  recompensarea  şi  învăţarea,  şi  de
aceea experienţele sunt legate de sentimente pozitive. Aşa că în cazul în care învăţarea
reprezintă o experienţă pozitivă, va stimula creierul pentru a dezvolta diverse abilităţi. De
aceea, Science4you îşi propune să dezvolte jucării educaţionale care combină distracţia cu
educaţia, prin stimularea curiozităţii şi a experimentării. Află mai jos care abilităţi pot fi
dezvoltate cu ajutorul acestei jucării educaţionale 
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Caracteristica educaţională reprezintă unul din punctele forte cheie ale jucăriilor noastre.
Scopul nostru este de a oferi jucării care permit copiilor dezvoltarea abilităţilor fizice,
emoţionale sau sociale.

Află mai multe despre Activatorul de Creier în jucăriile Science4you la:
www.science4youtoys.co.uk/brain-activator

4º, 7º e 8º
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REGULILE DE SIGURANŢĂ

- Citiţi aceste instrucţiuni înainte de folosire, respectaţi-le şi păstraţi-le drept 
referinţă.

- Ţineţi departe copiii, animalele şi pe cei care nu poartă ochelari de protecţie de 
zona experimentală.

- Purtaţi întotdeauna ochelari de protecţie.
- A nu se păstra acest set experimental la îndemâna copiilor cu vârsta sub 8 ani.
- Curăţaţi toate echipamentele după folosire.
- Asigurati-vă că că toate containerele sunt complet închise și depozitate în mod 

corespunzător după utilizare. 
- Asigurați-vă că toate containerele goale și / sau ambalajele care nu pot fi reînchise

sunt eliminate în mod corespunzător. 
- Spălați-vă pe mâini după efectuarea experimentelor. 
- Nu folosiți nici un echipament care nu a fost livrat împreună cu setul sau 

recomandat în instrucțiunile de utilizare. 
- Nu mâncaţi sau beţi în zona experimentală. 
- Nu permiteți produselor chimice să intre în contact cu ochii sau gura. 
- Nu reintroduceţi produsele alimentare în recipientul original. Aruncați imediat. 
- Aruncați orice aliment folosit în timpul experimentelor. 
- Coloranții incluşi în acest kit pot păta. 
- A se păstra departe de haine și țesături delicate.

INFORMAŢII DE PRIM AJUTOR GENERAL

- În cazul contactului cu ochii: se spală ochii cu multă apă, ținând ochii deschiși, dacă
este necesar. Cereţi sfatul medicului imediat. 
- În caz de înghițire: Se spală gura cu apă, să bea puțină apă proaspătă. Nu se provoacă
voma. Cereţi sfatul medicului imediat. 
- În caz de inhalare: Scoateți persoana la aer curat. 
- În caz de contact cu pielea şi arsuri: Spălaţi zona afectată cu multă apă, timp de cel
puţin 10 minute.
-  În  caz  de  dubiu,  cereti  sfatul  medicului,  fără  întârziere. Luaţi  cu  dvs.  substanţele
chimice și containerul. 
- În caz de vătămare, cereți sfatul medicului.



Scrieți  numărul  de  telefon  al  centrului  local  de  prevenirea  intoxicaţiilor  sau
spitalului,  în spațiul de mai jos. Acestea pot fi  în măsură să furnizeze  informaţii
referitoare la contramăsuri în caz de otrăvire. 

În caz de urgenţă, sunaţi
USA 911 | UK 999 | Australia 000 | Europe 112
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LISTA PRODUSELOR CHIMICE FURNIZATE

Subtanţă chimică       Formulă chimică             Număr CAS
Acid citric                    C6H8O7                                         77-92-9                            Atenţie

Declaraţie de pericol:

H319: Provoacă iritarea gravă a ochilor. 
Declarație de Precauţie-Prevenire: 
P264: Spălați-vă bine pe mâini după manipulare. 
P280: Purtați mănuși de protecție / îmbrăcăminte de protecție / de protecție a ochilor / a
feței. 
Declaraţie de Precauţie-Răspuns:
P305+P351+P338: ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie timp de mai
multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă există şi este uşor de făcut. Continuaţi să
clătiţi. 
P337 + P313: Dacă iritația ochilor persistă: consultați medicul / atenție.

Pulbere de fier                              Fe                       7439-89-6                              
Atenţie

Declaraţie de pericol  :

H228: Solid inflamabil. 
Declarație de Precauţie-Prevenire:
P210: A se păstra departe de surse de căldură / scântei / flăcări deschise / suprafețe 
încinse. – Fumatul interzis. 

Sare                              
(Clorură de sodiu)                                  NaCl                        7647-14-5

(Bicarbonat de sodiu) NaHCO3                  144-55-8

ELIMINAREA SUBSTANŢELOR CHIMICE FOLOSITE

Atunci  când trebuie  să  aruncați  substanțe  chimice,  este  necesar  să  se  facă referire  la
reglementările naţionale și / sau locale. În orice caz, nu aruncaţi substanţele chimice in



sistemul  de  canalizare  și  gunoi.  Pentru  mai  multe  detalii,  vă  rugăm  să  consultați  o
autoritate competentă. Pentru eliminarea ambalajelor faceţi  uz de punctele de colectări
specifice. 

RECOMANDARI PENTRU ADULŢII CARE SUPRAVEGHEAZĂ

- Citiți și respectați aceste instrucțiuni, regulile de siguranță și informațiile de prim ajutor,
și păstrați-le pentru referință. 
-  Folosirea  incorectă  a  substanțelor  chimice  poate  provoca  accidente  și  deteriorarea
sănătății. Efectuaţi doar acele experimente care sunt enumerate în instrucțiuni. 
- Acest set experimental este destinat utilizării numai de către copii peste vârsta de 8 ani.
- Deoarece abilităţile copiilor variază atât de mult, chiar şi în aceleaşi grupe de vârste,
adulţii  care  supraveghează  ar  trebui  să  exercite  puterea  de  apreciere  cu  privire  la
experimentele care sunt potrivite şi sigure pentru ei. Instrucțiunile ar trebui să permită
autorităților  de  supraveghere  să  evalueze  orice  experiment  pentru  a  stabili  caracterul
adecvat pentru un anumit copil. 
- Adultul care supraveghează ar trebui să discute avertismentele și informațiile privind
siguranța cu copilul sau copiii înainte de începerea experimentelor. 
- Zona din jurul experimentului ar trebui să fie ținută la distanță de orice obstacole și
departe de depozitarea alimentelor. Ar trebui să fie bine iluminată și ventilată și aproape
de o sursă de apă. Ar trebui prevăzută o masă solidă, cu un blat rezistent la căldură.

CUPRINS KIT

DESCRIERE:

1. Ochelari de protecţie
2. Bicarbonat de sodiu
3. Sare
4. Acid citric
5. Pahare mari de măsurare
6. Coală de hârtie Kaboom
7. Pâlnie
8. Recipient rotund de plastic
9. Pahare mici de măsurare cu capac
10. Coli de hârtie color
11. Abţibild decorativ pentru rachetă
12. Recipient din plastic dreptunghiular
13. Hârtie de filtrare rotundă
14. Baloane
15. Spatule din plastic
16. Pipete Pasteur
17. Spatule din lemn
18. Pungi din plastic cu fermoar
19. Eprubete din plastic



20. Pulbere de fier
21. Colorant roşu alimentar
22. Colorant verde alimentar
23. Lumânare
24. Mănuşi de protecţie

1. Ştiinţa Explozivă                                                                                                     

                                                                       
ŞTIAŢI............                                          
Că ştiinţa poate fi explozivă?                          

Ştiţi ce reprezintă o explozie şi cum apare aceasta?  

Explozia este rezultatul unei   eliberări rapide şi controlate de energie!

Omule de ştiinţă, uită-te la simbolul de mai jos: este folosit pentru a indica locurile unde
există pericol de explozie! 

Imaginea 1. Acest simbol indică că o substanţă este în pericol de explozie în cazul în
care se apropie de o flacără, scânteie, electricitate statică, căldură sau în cazul în care
suferă un fel de frecare. Indică, de asemenea, pericolul de proiectare a fragmentelor.  

Curiozităţi

Bună Omule de Ştiinţă,

Vreţi să ştiţi mai multe despre cele mai mari explozii din istorie?
Deveniţi un adevărat om de ştiinţă şi descoperiţi pe care le avem pentru dumneavoastră în

linkul următor:

www.science4youtoys.co.uk/explosive-science

2. Chimia exploziilor

Chimia este ştiinţa principală în timpul unei explozii!

Ştiţi că o explozie apare datorită unei reacţii chimice exotermice?

O reacţie exotermă este o reacţie chimică care eliberează energie prin lumină sau căldură.

Dar cum pot aceste reacţii chimice (transformări) să apară?ut how can these chemical
reactions

) occur?

2.1. Reacţii chimice

http://www.science4youtoys.co.uk/explosive-science


În fiecare  zi  suntem înconjurați  de  o  mulțime  de  transformări  sau reacții  chimice. În
fiecare  reacție  chimică  sunt  reactivii (substanţele  inițiale  care  reacționează),  cât  și
produsele (noile substanțe care se formează în timp ce reacția se produce). Produsele au
diferite caracteristici  faţă de cele ale reactivilor. Reacţiile chimice pot fi reluate într-o
schemă de cuvânt de genul:

Reactivi                                  Produse
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Dar cum putem să ştim dacă o reacţia s-a produs sau încă se produce?

Simţurile noastre ne pot ajuta să detectăm dacă ceva s-a întâmplat sau se întâmplă. Cum? 
Atunci când observăm, de exemplu: 
• O schimbare de culoare; 
• O eliberare de gaz; 
• Apariţia unui solid; 
• Un miros special;
• Formarea unei flăcări;
• Schimbările de temperatură. 
Aceste tipuri de transformări pot apărea prin acțiunea căldurii, luminii, curentul eletric, o
acțiune mecanică sau prin combinația de substanțe.

a) Transformările chimice prin acţiunea căldurii

Acest tip  de transformare  apare,  de exemplu,  când pâinea se coace. În timpul  acestui
proces,  anumite  reacții  chimice  au  loc! Atunci  când  pâinea  se  coace,  căldura  este
responsabilă pentru transformarea substanţelor. În cuptor, pâinea este plină de mici găuri
din cauza dioxidului de carbon care se eliberează când pulberea de copt reacționează,
datorită acțiunii căldurii.
În  natură,  anumite  transformări  sunt,  de  asemenea,  exemple  ale  acestui  tip  de reacţii
chimice, ca de exemplu erupţiile vulcanice. 

Imaginea 2. Există mai multe feluri de erupţii vulcanice.

O erupţie vulcanică se caracterizează prin emisia de material  vulcanic,  în timpul unei
activităţi  a  vulcanului.  Aceste  materiale  pot  fi  lichide  (lava),  solide  (tephra)  și  /  sau
gazoasă  (abur,  dioxid  de  carbon,  printre  altele). Un  vulcan  este  o  ruptură  pe  scoarța
terestră  ",  care  permite  contactul  între  interior  și  suprafața  planetei  noastre.  Erupțiile
vulcanice pot fi de mai multe tipuri, cum ar fi efuzive sau explozive. 

ŞTIAŢI CĂ...
Exista muntele Tabora, pe insula Sambowa din Indonezia, unde a avut loc una dintre cele
mai puternice explozii  văzute vreodată de omenire?  În 1815, acest vulcan a erupt, iar
explozia a fost auzită pe Sumatra, care se află la mai mult de 2.600 de kilometri (km)



(1600 mi)  depărtare! Cenușa care s-a evacuat,  a  blocat  intrarea soarelui  și  astfel  anul
1816 a fost al doilea an cel mai rece vreodată!

Imaginea 3. Muntele Tambora.

Vulcanismul secundar poate fi văzut, de asemenea, ca adevărate explozii și sunt exemple
de  reacții  chimice  datorate  căldurii.  Un  gheizer  este  un  exemplu  de  vulcanism
secundar. Gheizerele sunt caracterizate prin evacuări intermitente de apă care sunt violent
ejectate şi însoţite de abur. Aceste jeturi de apă pot ajunge la sute de meteri înălţime. 
It is the Yellowstone National Park.

Imaginea 4. Gheizer.

Gheizerele  pot  apărea  înaintea  unei  erupţii  vulcanice  sau  ca  fenomen  rezidual  după
erupţie. Gheizerele pot rămâne active pe parcursul mai multor ani sau zeci de ani.

ŞTIAŢI CĂ... 
Există  un  loc  în  Statele  Unite  ale  Americii,  unde  sunt  mai  mult  de  10.000  de
geizere? Este Parcul National Yellowstone.

Fumarolele  și  izvoarele  termale  sunt  considerate,  de  asemenea,  manifestări  ale
vulcanismului secundar. 

b) Transformări chimice prin acţiunea luminii

Fotosinteza este un exemplu de acest tip de transformare. Acesta este un proces utilizat
de către plante (și alte organisme) pentru a transforma energia luminii în energie chimică.

Imaginea 5. Fotosinteza apare datorită prezenţei luminii. Legendă: CO2 – Dioxid de
carbon; O2 - Oxigen.

c) Transformări chimice prin acţiunea curentului electric

Acest tip de transformare apare de exemplu, în industria auto. În acest tip de industrie, au
loc  transformările   chimică  prin  curent  electric.  Un  exemplu  este  placarea  cu  crom
(tehnica de galvanizare a unui strat subțire de crom pe un metal sau obiect din material
plastic). Acest lucru transformă mașinile mai rezistente la coroziune.

Imaginea 6. Placarea cu crom a pieselor de maşină

d) Transformări chimice prin acţiune mecanică

Acestea  sunt  transformări  chimice  care  se  întâmplă,  de  exemplu,  când  aprindem  un
chibrit (apăsând pe un șmirghel) sau când explodează dinamita! Energia eliberată când
există frecare sau coliziune, poate fi suficientă pentru a începe o reacţie chimică. 



ŞTIAŢI CĂ...
Că  într-un  accident  violent  de  maşină,  airbag-urile  sunt  activate  printr-o  acţiune
mecanică? În cazul în care vehiculul suferă o coliziune, are loc o transformare chimică,
cu o eliberare de gaz (azot) care umflă airbag-ul.

Imaginea 7. Airbag.

e) Transformări chimice prin combinarea substanţelor 

Acest tip de transformari are loc, de exemplu, când oțetul și bicarbonatul de sodiu (sau
alte săruri biliare) sunt amestecate.

Imaginea 8. Transformări chimice prin combinarea substanţelor.

ŞTIAŢI CĂ...
În laboratoarele de ştiinţă, acest tip de reacţii este destul de comun?

2.2. Viteza reacţiilor chimice

În viaţa noastră zilnică, există anumite reacţii care ar trebui să fie foarte rapide, dar există
altele care trebuie să fie foarte lente! 

Dar ce poate influenţa viteza acestor reacţii?

Viteza de reacţie chimică poate fi evaluată prin cantitatea produsului care este formată
într-un anumit timp şi invers, de asemenea. Poate fi, de asemenea, evaluată de timpul care
îi ia reactivului pentru a fi consumat. 

ŞTIAŢI CĂ...
Aceeaşi reacţie chimică, în condiţii diferite, poate apărea la viteze diferite?

Există mai mulţi factori care pot afecta viteza reacţiei chimice, de exemplu, concentraţia
reactivilor,  zona  suprafeţei  de  contact  pentru  a  reacţiona  care  este  disponibilă,
temperatura, presiunea şi prezenţa catalizatorilor. În industria chimică, reacţiile ar trebui
să fie cât mai rapide cu putinţă astfel încât procesul să fie cât mai economic posibil. Pe de
altă parte, în industria alimentară, reacţiile ar trebui să fie lente pentru că este important
să se întârzie cariile de alimente.  

Calalizatorii sunt substanțe care crec rata unei reacții chimice!

Viteza unei reacţii chimice este, de asemenea, responsabilă pentru violenţa unei explozii.

Exploziile pot apărea în spaţii deschise sau închise, precum : clădiri, rezervoare de gaz,
printre altele. 



Mecanica, știința care studiază forțele și acțiunile lor, este legată și de explozii! Creșterea
presiunii de energie termică (creșterea mișcării particulelor [atomi, molecule sau ioni]),
creșterea tensiunii în metale (forțe aplicate) sau creșterea energiei electrice poate crea, de
asemenea, o explozie.

ŞTIAŢI CĂ ... 
O explozie poate fi o modalitate de combustie cu formarea unei flăcări și un zgomot?

Imaginea 9. Explozie

Ce este o reacţie de ardere?

2.2. Ardere şi explozii

Reacțiile  de  ardere  au  loc  între  un  oxidant  și  un  combustibil. Combustibilul  este
materialul  care  arde  (de  exemplu:  cărbune,  lemn,  petrol,  petrol,  gaze,  etanol,  printre
altele).
Combustibili pot fi de natură solidă (lemn, parafină ...), lichidă (alcool, benzină ...) sau
gazoasă (gaz natural, hidrogen ...).

Oxidantul este substanţa care reacţionează cu combustibilul, în general oxigen!

ŞTIAŢI....
Că fără oxigen nu există flacără?

Flacăra pe care o vedeţi pe aragaz este rezultatul unei reacții de ardere între combustibil
(gaz propan,  gaz butan sau gaz  natural)  și  oxidant  (oxigen). După cum deja  ați  citit,
această  reacție  poate  avea  loc  numai  în  cazul  în  care  aceste  două  componente  sunt
prezente.

În acest fel, putem spune că o reacție de combustie poate avea loc numai în cazul în care
există prezența simultană a combustibilului,  a oxidantului și a unei surse de căldură -
inițiatorul  de ardere! O sursă de căldură  poate fi,  de exemplu,  atunci  când răzuiţi  un
chibrit pe șmirghel. Putem numi, de asemenea, acest lucru o energie de activare!

Imaginea 10. Reacţia chimică a aprinderii unui chibrit prin acţiune mecanică.

Aceste trei elemente constituie triunghiul de foc sau triunghiul de ardere.

Imaginea 11. Triunghiul de foc. Oxigen-Combustibil-Căldură

În absenţa unuia dintre aceste elemente, reacţia chimică nu va avea loc sau va înceta să se
producă.

Combustibil+Oxigen+Căldură



Reactivi

Kaboom

Dioxid de carbon+Apă+Energie

Produse

Imaginea 12. Reacţia de ardere

ŞTIAŢI CĂ ... 
Culoarea unei flăcări indică intensitatea ei? O flacără de sobă este albastră și o flacără de
lumânare este galben. O culoare albastră înseamnă că flacăra este mai intensă decât cea
galbenă.

Imaginea 13. Flacăra de lumânare este diferită faţă de flacăra de sobă.

Rachetele funcţionează, de asemenea, prin reacţiile de ardere. 

Rachetele  transportă  sateliți  și  oameni  în  spațiu. O rachetă  arde  combustibil  pentru  a
produce  un  jet  de  gaz,  și  de  aceea  trebuie  să  transporte  nu  numai  combustibil,  ci  și
oxidantul (pentru că în spațiu nu există oxigen). Atunci când unul dintre aceste elemente
se execută afară, racheta cade pe Pământ.

Imaginea 14. Rachete

ŞTIAŢI CĂ... 
Funcționarea  unei  rachete  este  o  excelentă  demonstrație  a  Legii  a  treia  a  lui
Newton? Aceasta este o lege foarte importantă care spune că fiecare acțiune are o reacție
care este egală, dar opusă în sine.

De fiecare dată când împingi un zid, te împinge înapoi.
Împingi zidul. Zidul te împinge înapoi.

Combustibil și oxigen sunt amestecate în camera de ardere și explozia are loc în această
cameră. Din cauza exploziei, presiunea este făcută pe pereții camerei, cu excepția părţii
de jos. Cu toate acestea, reacția la presiunea care este cauzată de gazele de explozie este
suficientă pentru a asigura mișcarea rachetelor.

ŞTIAŢI CĂ...
Arderile pot fi spontane, rapide sau explozive?



O explozie este o ardere care apare brusc atunci când un material este încălzit, eliberând o
cantitate mare de gaz și producând lumină şi sunet!

Oamenii încă nu știu cum să domine incendiile de pădure, acesta este motivul pentru care
acestea  sunt  o  astfel  de  provocare! Dezvoltarea  chimiei  ajută  să  înțeleagă  cum  să
controleze  mai  bine  un  incendiu  de  pădure.  Pentru  a  stinge  un  incendiu  trebuie
întotdeauna să eliminăm unul dintre elementele triunghiului de foc.

De ce putem stinge un incendiu cu apă?

Apa este capabilă de a reduce temperatura combustibilului şi astfel arderea se poate opri.

ŞTIAŢI CĂ...
Apa nu poate stinge toate felurile de incendiu?

Cu toate acestea, apa nu este întotdeauna capabilă să stingă incendiul. De exemplu, nu
trebuie niciodată să turnăm apă într-un incendiu care a început în ulei de gătit. În acest
caz, apa doar va "hrăni" focul! Ştiţi de ce? Apa este mai densă decât uleiul și așa tinde să
rămână  sub  ulei,  unde  temperatura  este  mai  ridicată.  Din  acest  motiv,  apa  este
transformată automat în abur. Pe măsură ce explozia aburului se întâmplă, această forță
va  extinde  combustibilul,  care  va  fi  proiectat  din  tigaia  de  gătit  și  va  extinde,  de
asemenea, focul.

Incendiile pot fi stinse cu ajutorul unui extinctor sau un combustibil, promovând absența
oxigenului.

ŞTIAŢI CĂ... 
Există anumite combustii unde nu există nici o producție de flacără? Aceasta este ceea ce
se întâmplă în oxidări metalice sau în respirația celulară aerobică.

În reacțiile de combustie unul dintre reactanți este oxigen. În reacții, cum ar fi oxidarea
fierului, nu există, totuşi, nici o flacără.

Oxidarea fierului: 
Reactivi: fier, oxigen și apă; 
Produse: oxid de fier hidratat (rugină).

Imaginea 15. Când fierul este expus la aer, suferă coroziune şi rugineşte.

Rugina de fier duce la coroziune, deoarece oxidul de fier care se formează, nu protejează
metalul împotriva oxigenului din aer.

Pentru a proteja metalele de coroziune, acestea pot fi vopsite sau acoperite cu alte metale
sau alte materiale de protecție care nu sunt atacate ușor de aerul umed.

ŞTIAŢI CĂ...



Acele clădiri vechi din cupru tind să capete un strat de culoare verde, care este cunoscut
sub numele de cocleală?

Aluminiul, zincul și cuprul reacționează lent cu oxigenul atmosferic și acest lucru duce la
formarea  unui  strat  subțire  de  oxid  la  suprafața  lor  care  protejează  aceste  metale  de
aer. Acest strat de oxid întrerupe coroziunea progresivă a părții interne a materialului.

Imaginea 16. Monedă oxidată cu cocleală.

ŞTIAŢI CĂ...
În corpul uman se produc, de asemenea, reacţii de ardere?

În celulele  noastre  se  întâmplă  una dintre  cele  mai  importante  reacții  de combustie  -
respirația celulară! Respirația celulară este o ardere fără flacără, unde oxigenul şi glucoza
(zaharul prezent în produsele alimentare) reacționează pentru a elibera energia de care
avem nevoie pentru a supraviețui!

Glucoză+Oxigen

Reactivi

KABOOM

Dioxid de carbon+Apă+Energie

Produse

Imaginea 17. Arderea glucozei

O parte din această energie este stocată în celulele noastre; restul este eliberat sub formă
de căldură.

Oxidare    Oxigen       Glucoză       Celulă      Combustibil 

Energie                                           Dioxid de apă       Apă

Imaginea 18. Respiraţia celulară aerobică

În combustii explozive, cantități mari de gaze și de energie termică sunt eliberate într-o
perioadă scurtă de timp.

O dată cu creșterea temperaturii, gazele tind să se extindă. Atunci când acestea sunt într-
un recipient închis, presiunea crește până la un punct de rupere. În acest caz, o explozie
poate avea loc!



De fapt, arderea este o reacţie redox chimică (reducere-oxidare), cu o eliberare mai mare
de energie!

La bucătărie... 
Rețete explozive!

De ce porumbul explodează în timp ce facem floricele? Fiecare nucleu de porumb este
compus  din  apă  și  amidon. Atunci  când  le  încălzim,  apa  care  se  afla  în  interiorul
porumbului, este transformată în abur. Pe măsură ce temperatura crește, aburul începe să
facă presiuni în interiorul nucleului şi astfel pericarpul (stratul exterior) se sparge. Acesta
este motivul pentru care arată că porumbul explodează! Partea albă pe care o vedem este
rezultatul expansiunii amidonului.

În natură... 
Scântei şi bubuituri! 
Fulgerele  sunt  descărcările  electrostatice  intense  și  extrem  de  rapide! Dar  cum  sunt
formate acestea? Acest lucru se întâmplă în timpul unei furtuni cu descărcări electrice
între regiunile încărcate electric ale unui nor, între doi nori sau între un nor și sol.

Imaginea 19. Furtună.

Sunetul  pe  care  îl  auzim este  rezultatul  expansiunii  rapide  a  aerului  datorită  căldurii
intense derivate din fulgere. De fapt, fulgerul și sunetul se întâmplă în același timp. Cu
toate acestea, viteza sunetului este mult mai mică decât viteza luminii și de aceea vom
vedea mai întâi lumina și apoi putem asculta sunetul!

Curiozităţi

Bună, om de știință! 

Vreţi să ştiţi mai multe curiozităţi amuzante despre artificii și explozibili? 
Așa că du-te la link-ul de mai jos și distracție plăcută!  

www.science4youtoys.co.uk/ exploziv-știință

3. Experimente explozive

Toate  experimentele  etichetate  cu  acest  simbol,  pentru  a  avea  un  efect  exploziv  și
spectaculos, trebuie să fie efectuate în aer liber și sub supravegherea unui adult! 
Om de știință,  puneţi  ochelarii  de protecție și mănușile de protecție înainte de fiecare
experiment!



În afară de materialul inclus în kit-ul dvs., ce altceva aţi avea nevoie?

• Lapte 
• Lichid de spălat 
• Scobitori 
• Markeri coloraţi 
• Vas de plastic 
• Linguriţă 
• Cub de gheață 
• Castron de porțelan
• Castron mare 
• Pahar înalt
• Ou (albuș de ou) 
• Stofă mică 
• Linie de pescuit / fir (2 metri) 
• Drajeuri colorate (de exemplu, M&M și Skittles) 
• Lămâie 
• Oțet 
• Ulei de gătit 
• Sticlă de platic mică şi goală
• Şerveţele
• Nisip 
• Etanol 96% 
• Zahăr 
• Chibrituri/ brichetă 
• Băutură răcoritoare carbogazoasă (dietă) 
• Foaie de hârtie 
• Card de platic 
• Făină de porumb / făină de grâu 
• Creioane ascuţite
• Paie 
• Filtru
• Uscător de păr
• Minge de tenis de masă
• Tirbuşon
• Bandă adezivă
• Frigărui 
• Saci de mici de hârtie Kraft
• Folie de aluminiu
• Dop de plută
• Apă/apă caldă de la robinet
• Sare de masă
• Pompă de bicicletă
• Adaptor de pompă pentru a umole bilele



• Card gros
• Cuţit X.acto
• Foarfece

Material inclus în kit

Nu uitați să spălați bine materialul după fiecare experiment! În timpul unui experiment,
nu  utilizaţi  același  material  pentru  reactivi  diferiți. În  caz  contrar,  puteți  influența
experimentele.

Explozia de culoare 

Experimentul 1
Dansul culorilor

Ce veţi avea nevoie:

• Recipient dreptunghiular din plastic
• Lapte
• Coloranţi alimentari (roşu şi verde)
• Pipetă Pasteur
• Pahar mare de măsurat
• Scobitori
• Lichid de spălat

Paşi:

1. Se toarnă puţin lapte într-un recipient din plastic, aproape o jumătate din dimensiunea
paharului de măsurat. Se lasă să stea câteva minute. 
2.  Cu pipeta Pasteur se adaugă câteva picături de coloranţi alimentari în lapte. Asiguraţi-
vă că picăturile rămân la suprafaţă şi se formează în afară reciproc. 

Cum sa folosiţi o pipetă Pasteur

   
Notă: Trebuie să folosiţi o pipetă Pasteur pentru fiecare colorant alimentar.
 
3.  Înmuiaţi  vârful  scobitoarei  în  lichidul  de  spălat,  suficient  pentru  a  colecta  doar  o
picătură.  

4. Aşezaţi scobitoarea cu picătura lichidului de spălat în mijlocul unei picături de colorant
alimentar. 

Omule de ştiinţă, au explodat culorile dumneavoastră?



ATENŢIE:  când  terminaţi  experimentul,  aruncaţi  toate  produsele  alimentare
folosite. 

Explicaţie:

Laptele  este  un  lichid  alcătuit  din  apă,  grăsimi  și  proteine. Când  puneţi  colorantul
alimentar  pe  suprafața  sa,  nu  se  amestecă  cu  laptele. Dacă  puneți  scobitoarea  cu  o
picătură de lichid de spălat în picături coloranţilor, se deplasează departe unul de altul și
creează o explozie de culori! Acest lucru se întâmplă pentru că lichidul de spălare rupe
toate legaturile dintre moleculele de lapte și rupe, de asemenea, tensiunea superficială,
amestecând moleculele și creând explozia de culoare pe care le puteți vedea! Tensiunea
de suprafaţă se produce deoarece moleculele de lapte pe suprafaţa suferă o mare atracție
printre ele. În interiorul lichidului, toate moleculele de lapte au aceleași forțe de atracție,
dar în toate direcțiile. Moleculele de lapte la suprafață suferă doar atracția moleculelor de
pe partea și dedesubt, ca și pentru partea de sus există doar aer. Pe măsură ce numărul de
molecule care sunt atrase este mai mic, există o compensare, o forță de atracție mai mare
la suprafață, formând un fel de film.

Experimentul 2
Cromatografie

Ce veţi avea nevoie:
• Filtru rotund de hârtie
• Markere colorate
• Apă
• Hârtie absorbantă (şerveţele)

Paşi:

1.  Cu ajutorul  markerelor,  desenaţi  mici  puncte  pe  o  hârtie  de  filtru,  într-o  schemă
circulară, după cum se poate vedea în imaginea de mai jos. 
2. Faceți o rolă mică cu o foaie de hârtie absorbantă și înmuiaţi vârful în apă. 
3. Apăsați vârful hârtiei absorbante umede pe centrul hârtiei de filtru pentru a o uda. 

Observați  ce se întâmplă cu micile puncte de culori diferite,  pe care le-ați desenat pe
hârtie!

Explicaţie:

Acest  proces  se  numește  cromatografie. Cromatografia  este  o  metodă  fizico-chimică
utilizată  pentru  separarea  amestecurilor  omogene. Separarea  componentelor  sale  este
posibilă,  deoarece  acestea  prezintă   greutate  diferită,  masă  și  densitate. Când  este  o
culoare complexă (secundară), este posibil cu tehnica cromatografiei de a o descompune
în culorile sale primare. Acest lucru se întâmplă deoarece culorile "de bază" au greutăți
diferite și, în acest fel, ele rămân în poziții diferite pe hârtie atunci când apa nu le mai
poate trage.



Experimentul 3
Cromatografie II

Ce veţi avea nevoie:

• Hârtie de filtru rotundă
• Pipetă Pasteur
• Pahar mare de măsurat
• Apă
• Farfurie de plastic
• 4 Drajeuri colorate (Skittles, de exemplu)

Paşi:

1. Se pune hârtia de filtru rotundă pe un vas de plastic. Acum, puneţi 4 drajeuri de diferite
culori pe hârtie de filtru, pe laturile opuse. 
2. Se toarnă apă în paharul mare de măsurat și cu pipeta Pasteur se adaugă picături de apă
peste fiecare drajeu.

Ce s-a întâmplat, om de ştiinţă?

ATENŢIE:  când  terminaţi  experimentul,  aruncaţi  toate  produsele  alimentare
folosite.

Explicaţie:

Atunci  când adăugați  apă  la  drajeuri  colorate,  culoarea  lor  de acoperire  începe  să se
dizolve  și  să  se  mute  la  hârtia  de  filtru. Precum  în  experimentul  2,  puteți  utiliza
cromatografia pentru a afla cum au fost colorate dulciurile dumneavoastră: în cazul în
care  s-a  adăugat  doar  un  colorant  sau  în  cazul  în  care  culoarea  a  rezultat  dintr-o
combinație a coloranţilor diferiţi. 

Dacă ați folosit Skittles, veți vedea că drajeurile vor dispărea în cele din urmă. Omule de
știință, știi de ce se întâmplă acest lucru? Dulciurile sunt realizate din zahăr și se dizolvă
ușor în apă.

Experimentul 4
Cometele de la M&M

Ce veţi avea nevoie:

• Recipient din plastic dreptunghiular 
• Apa caldă de la robinet 



• Cub de gheață 
• Drajeuri colorate (de exemplu, M & M)
 

Paşi:

1.  Completează  jumătate  din recipientul  de plastic  dreptunghiular  cu  apă  caldă  de la
robinet. Adresați-vă unui adult pentru ajutor astfel încât să nu vă ardeţi. 
2. Așezați cubul de gheaţă într-unul din capetele recipientului.
3. Puneţi 1 drajeu colorat în apă, lângă cubul de gheaţă, precum se arată în imagine.

Puteți vedea coada cometei care apare?

ATENŢIE:  când  terminaţi  experimentul,  aruncaţi  toate  produsele  alimentare
folosite.

Explicaţie:

Cubul de gheaţă răceşte apa în jurul lui. Apa rece este mai densă decât apa caldă și așa se
scufundă. Circulația  apei  permite  raspandirea  culorii  dizolvate  din  drajeuri,  creând  o
coadă a unei comete!

Producerea dioxidului de carbon şi a efervescenţei.

Experimentul 5
Bombe efervescente

Ce veţi avea nevoie:

• Recipient din plastic rotund 
• Pahar mic de măsurat 
• Colorant alimentar (verde sau roșu) 
• Pipetă Pasteur 
• Bicarbonat de sodiu 
• Pahar mare de măsurat 
• Spatulă de lemn 
• Acid citric 
• Spatulă de plastic 
• Sare de masă

Paşi:



1. Măsuraţi 5 mililitri (ml) de acid citric cu paharul de măsurat. Acum, se mută în paharul
mare de măsurat. 
2. Cu pipeta Pasteur, adăugaţi 5 picături de colorant alimentar, alegând culoarea care vă
place cel mai mult.
3. Cereţi unui adult sare de masă și adăugaţi o spatulă de plastic cu sare în pahar.
4. Se amestecă bine cu spatula de lemn. 
5. Măsuraţi 5 ml de bicarbonat de sodiu cu paharul mic de măsurare.  Acum se adaugă în
paharul mare și se amestecă cu spatula de lemn.
6. Amestecul de bombă acidulată trebuie să fie uscat, dar ușor lipicios. Dacă este prea
uscat, adăugaţi câteva picături de apă. 
7. Cu mănușile pe mâini, udaţi-vă mâinile și adunaţi cantități mici de amestec pentru a
crea bile mici cu mâinile. Creaţi două bile mici și puneți-le în recipientul rotund. Lăsați
un spațiu între ele astfel încât acestea să nu se blocheze una pe alta.
8. Lăsați-le să se usuce peste noapte. 
9. Când sunt uscate, testați bombele acidulate prin punerea lor în apă.

Sfat: Puteți să le salvați, de asemenea, pentru alte experimente. Experimentele 14 și 20.

Omule de știință, știţi de ce bomba dumneavoastră este efervescentă?

Explicaţie:

Bomba dumneavoastră este efervescenta, deoarece, atunci când intră în contact cu apa, o
reacție chimică între bicarbonat de sodiu și acidul citric se produce, emanând dioxid de
carbon. Eliberarea  gazului  se  caracterizează  prin  formarea  de  bule  mici  în  interiorul
lichidului care produce efervescență.

ŞTIAŢI... 
Că acest tip de reacție este foarte frecventă printre medicamente și sărurile de fructe?

Experimentul 6
Spumă de lămâie

Ce veţi avea nevoie:

• Recipient din plastic dreptunghiular 
• Ceașcă mare de măsurat 
• Ceașcă mică de măsurat 
• Lichid de spălat 
• Colorant alimentar (verde sau roșu) 
• Spatulă de plastic 
• Spatulă de lemn 
• Pipetă Pasteur 
• Bicarbonat de sodiu 
• Lămâie 



Paşi:

1.  Cu spatula de plastic adaugaţi  5 linguri  de bicarbonat de sodiu în paharul mare de
măsurat. 
2. Acum, se adaugă 3 linguri de plastic de lichid de spălat în paharul mare de măsurat.
3.  Adăugaţi  cu pipeta  Pasteur 2 picături  de colorant  alimentar  roșu sau verde. Agitaţi
amestecul cu o spatulă de lemn. Puneţi paharul în recipientul din plastic dreptunghiular. 
4. Stoarceţi o lămâie în paharul mic de măsurare și adăugaţi aproximativ 25 ml de suc de
lamaie la amestec. 

Ce se întâmplă, om de știință? 
Puteţi crea spuma de lamaie?

ATENŢIE:  când  terminaţi  experimentul,  aruncaţi  toate  produsele  alimentare
folosite.

Explicaţie:

Spuma este creată prin eliberarea dioxidului de carbon atunci când bicarbonatul de sodiu
reacționează cu acidul citric din sucul de lămâie.

Experimentul 7
Poţiunea magică

Ce veţi avea nevoie:

• Bicarbonat de sodiu 
• Ceașcă mică de măsurat 
• Ceașcă mare de măsurat 
• Spatulă de plastic 
• Ulei de gătit 
• Oțet 
• Apă caldă de la robinet 
• Colorant alimentar (opțional) 
• Pipetă Pasteur (opțional)

Paşi:

1.  Turnaţi 35 ml de apă fierbinte și 10 ml de oțet în ceașca mare de măsurat. Utilizați
paharul mic pentru a măsura aceste cantități. Puteți adăuga, de asemenea, unele picături
de  colorant. Adresați-vă  unui  adult  pentru  ajutor,  astfel  încât  să  nu  vă  ardeţi  cu  apă
fierbinte. 
2. Adăugaţi aproximativ 40 ml de ulei la amestec.
Uleiul rămâne la suprafață și puteţi vedea că oțetul și apa sunt în straturi diferite. 



3. Acum, adăugaţi la ulei, cu spatula de plastic, 2 linguri de bicarbonat de sodiu și vedeţi
ce se întâmplă! 

Ce s-a întâmplat cu poțiunea dumneavoastră? 
Este cu adevărat magică?

ATENŢIE:  când  terminaţi  experimentul,  aruncaţi  toate  produsele  alimentare
folosite.

Explicaţie:

Bicarbonatul  de  sodiu  se  deplasează  încet  în  ulei  până  când  ajunge  la  oțet. Aici,
reacționează cu acidul acetic din oțet, emanând dioxid de carbon. Acest gaz creează bule
efervescente  pe care le  puteți  vedea în  poțiune. Deoarece este  un gaz,  face bule prin
lichidul  din  soluție. Puteţi  auzi  sunetul? Acest  sunet  este  tipic  pentru  reacții  chimice
efervescente! Este o reacție lentă astfel încât să puteți observa poțiunea dumneavoastră
pentru câteva minute.
ŞTIAŢI... 
Că în fabricarea băuturilor răcoritoare carbogazoase, gazul se obține într-un mod similar?

Experimentul 8
A umfla un balon fără a sufla

Ce veţi avea nevoie:

• Balon 
• Bicarbonat de sodiu 
• Spatulă de plastic 
• Pâlnie 
• Oţet 
• Sticlă de plastic mică și goală 

Paşi:

1. Turnaţi puţin oțet în sticlă (până la un sfert din volumul său). 
2. Umpleţi balonul cu 3 spatule de bicarbonat de sodiu. Utilizați pâlnie pentru a vă ajuta.
3. Atașați deschiderea balonului la deschiderea sticlei. Aveți grijă să nu lăsați bicarbonat
de sodiu să intre în sticlă.
4. Ridicați balon și lăsați bicarbonatul de sodiu să cadă în balon dintr-o dată.

Puteţi umple balonul?

Observaţi cum dioxidul de carbon umple balonul.



ATENŢIE:  când  terminaţi  experimentul,  aruncaţi  toate  produsele  alimentare
folosite.

Explicaţie:

Așa cum am văzut mai înainte, reacția dintre bicarbonatul de sodiu cu un acid produce
dioxid  de  carbon. Acest  gaz  permite  umplerea  balonului. În  cazul  în  care  încercați
schimbarea concentrației ambelor substanțe chimice, veți vedea că cu cât sunt mai mari,
cu atât va fi o producție mai mare de gaze.

Încercați să umpleţi balonul dumneavoastră cu diferite cantități de bicarbonat de sodiu și
oțet! În cazul în care reactivul prevăzut în kit dumneavoastră se termină,  nu vă faceți
griji! Puteți găsi bicarbonat de sodiu în orice supermarket!

Experimentul 9
Sac exploziv

Ce veţi avea nevoie:

• Sac cu fermoar de blocare 
• Bicarbonat de sodiu
• Ceașcă mare de măsurat 
• Apă caldă/fierbinte 
• Oțet 
• Spatulă de lemn 
• Pânză mică

ATENŢIE: acest experiment trebuie făcut în aer liber şi cu ajutorul unui adult.

Paşi:

1. Cu paharul mare de măsurat, se toarnă apă fierbinte în sac, umplându-l ¼ din volumul
său. Adresați-vă unui adult pentru ajutor astfel încât să nu vă ardeţi.
2. Acum, adăugați oțet. Volumul total (apă + oțet) trebuie să corespundă cu jumătate din
dimensiunea sacului.
3. Cu spatula de lemn, adăugaţi 6 linguri de bicarbonat de sodiu la mijlocul pânzei. 
4. Închideţi pânza  astfel încât bicarbonatul de sodiu să rămână în interior.
5.  Acum trebuie să lucraţi  rapid. Închideţi  parțial  sacul cu fermoar de blocare,  lăsând
spațiu suficient pentru a adăuga pânza cu bicarbonat de sodiu.
6. Aşezaţi pânza cu bicarbonatul de sodiu în sac şi sigilaţi-l complet. 
7. Puneţi sacul pe sol şi îndepărtaţi-vă rapid.

Ce observaţi? A explodat sacul dumneavoastră?



ATENŢIE:  când  terminaţi  experimentul,  aruncaţi  toate  produsele  alimentare
folosite.

Explicaţie:

Ar trebui observat sacul în expansiune până explodează. Bicarbonatul de sodiu și oțetul
se amestecă, iar o reacție acid-bază se produce, emanând dioxid de carbon. Acest gaz are
nevoie de spațiu și, așa cum umple sacul în timp ce se formează, până când sacul nu mai
poate să-l ţină şi atunci explodează! Chiar dacă nu explodează, puteţi observa cum sacul
creşte. 

Încercaţi acest experiment cu diferite cantităţi de bicarbonat de sodiu şi oţet. Va influenţa
explozia dumneavoastră?

Experimentul 10
Spumă cu ou alb

Ce veţi avea nevoie:

• Castron mare
• Pahar înalt
• Pahar mic de măsurat 
• Spatulă de plastic
• Spatulă de lemn
• Bicarbonat de sodiu
• Pipetă Pasteur 
• Colorant alimentar (verde sau roşu)
• Ou (albuş de ou)
• Oţet
• Apă

ATENŢIE: cereţi ajutor unui adult!

Paşi:

1. Separaţi cu grijă albuşul de ou de ou. 
2. Turnaţi jumătate din albuşul de ou în paharul înalt și așezați sticla în bol.  
3. Cu paharul mic de măsurat, se măsoară 25 ml de apă și se toarnă în pahar. 
4. Cu spatula de plastic, se adaugă 2 linguri de bicarbonat de sodiu în sticlă. Se amestecă
cu spatula de lemn. 
5. Cu pipeta Pasteur se adaugă 3 picături de colorant alimentar la amestec. 
6. Cu paharul mic de măsurat, se măsoară 25 ml de oțet și se toarnă în pahar.



Omule de ştiinţă, ai creat spuma?

ATENŢIE:  când  terminaţi  experimentul,  aruncaţi  toate  produsele  alimentare
folosite.

Explicaţie:

Albuşul de ou nu este folosit numai pentru a face deserturi delicioase. Se poate lucra, de
asemenea, pentru a fixa gazul format în timpul unui experiment. Atunci când adăugați
oțet, o mare cantitate de spumă colorată este formată și se revarsă peste pahar. Uneori,
când se roteşte paharul, spuma nu cade. Ştiţi de ce? Acidul din otet, numit acid acetic,
reacționează  cu  bicarbonatul  de  sodiu,  creând  un  gaz  numit  dioxid  de  carbon
(CO2). Gazul rămâne blocat în albușul de ou, care duce la formarea spumei.

Experimentul 11
Spume colorate

Ce veţi avea nevoie:
• 3 ceşti mari de măsurat
• Pahar mic de măsurat
• 2 pipete Pasteur
• Coloranţi alimentari (verde şi roşu)
• Spatulă de plastic
• Bicarbonat de sodiu
• Lichid de spălat
• Oţet 

Paşi:

1.  Cu o spatulă de plastic adăugaţi 2 linguri de bicarbonat de sodium în fiecare pahar
mare de măsurat. Adăugaţi, de asemenea, 2 linguri de lichid de spălat în ceşti. 
2. Cu o pipetă Pasteur, adăugaţi aproximativ 5 păcături de colorant alimentar în fiecare
pahar. Puneţi fiecare culoare într-un pahar diferit şi într-unul dintre pahare adăugaţi ambii
coloranţi alimentari pentru a crea o nouă culoare. Amestecaţi soluţia cu spatula de plastic.
3. Măsuraţi 25 ml  de oţet în paharul mic. 

Omule de ştiinţă, ce observaţi?

ATENŢIE:  când  terminaţi  experimentul,  aruncaţi  toate  produsele  alimentare
folosite.

Explicaţie:

În acest  experiment  puteţi  produce spume colorate.  Spuma este  creată  prin eliberarea
dioxidului  de  carbon  din  soluţia  lichidului  de  spălat,  când  acidul  acetic  din  oţet
reacţionează cu bicarbonatul de sodiu (precum s-a întâmplat în experimentele anterioare).



ŞTIAŢI CĂ...
Există minerale care, datorită compoziției lor, reacționează cu acizi, creând efervescenţa? 
Acest  tip  de  caracteristică  ne  ajută  să  identificăm  mineralele  diferite  ale  unei
stânci. Această identificare este foarte importantă pentru clasificarea rocilor. De exemplu,
calcitul este alcătuit din minerale de carbonat de calciu care reacționează ușor cu acizi,
emanând dioxid de carbon.

Explozii mici.

Experimentul 12
Mini bombă de apă

Ce veţi avea nevoie:

• Foaie de hârtie colorată
• Pahar mic de măsurat
• Foarfecă
• Apă

Paşi:

1. Pliaţi foaia de hârtie aşa cum este ilustrat mai jos.

6. Repetaţi pasul pe cealaltă parte. 
8. Repetaţi pasul pe dreapta şi pe cealaltă parte. 
10. Încreţeşte capetele libere ale fiecărei părţi.
11. Introduceţi fiecare capăt în găuri, aşa cum este ilustrat mai jos.
12. Repetaţi paşii 10 şi 11 pe cealaltă parte. 
13.  Suflaţi în mini bombă pentru a o umple cu aer. Dacă vi se pare dificil,  deschideţi
gaura puţin mai mult, folosind foarfeca. 
15.  Turnaţi  apă în mini-bomba. Țineţi-o de mai jos astfel încât să nu se deterioreze în
timp ce o umpleţi. Distraţi-vă cu prietenii dumneavoastră acum!

Explicaţie:

Cu foaia  de  hârtie  pliată  așa  cum s-a  explicat,  mini  bomba  devine  mai  rezistentă  la
apă. Când aruncaţi mini bomba dumneavoastră, energia creată cu impact forțează apa să
iasă și bomba explodează!
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Experiment 13
Sunetul tunetului 

Ce veţi avea nevoie:
• Foaie de hârtie “Kaboom”



Paşi:

1.  Pliaţi  foaia  de  hârtie  şi  apoi  trageţi  spre  dumneavoastră  elementele  interioare  ale
pliurilor, aşa cum se indică în primele imagini. 
2. Faceţi o mişcare descendentă cu braţul şi veţi auzi sunetul tunetului. 

Explicaţie:

Atunci când se face această mișcare rapidă și descendentă, aerul devine comprimat în
pliul foii de hârtie și apoi este eliberat dintr-o dată, extinderea și crearea sunetului de
"boom" pe care îl auziţi. Acesta este același principiu în spatele sunetului de tunet sau de
tun. Atunci când este tunet, fulgerul încălzește aerul la temperaturi ridicate, determinând
expansiunea rapidă și sunetul puternic tipic de tunete. Explozia unei bombe sau sunetul
de tunuri sunt ambele cauzate de expansiunea rapidă a aerului. 

Experimentul 14
Veioză cu lavă 

Ce veţi avea nevoie:

• Colorant alimentar (verde sau roşu)
• Bombă acidulată (experimentul 5)
• Pahar mare de măsurat
• Spatulă de lemn
• Pâlnie
• Pipetă Pasteur
• Sticlă de plastic mică şi goală
• Ulei de gătit
• Apă

Notă:  dacă nu aveţi bombe acidulate de la experimental 5, trebuie să efectuaţi primul
experiment.

Paşi:

1. Turnaţi ¾ din ulei în sticlă. 
2. Umpleţi paharul de măsurat cu apă. Cu pipeta Pasteur adăugaţi trei picături de colorant
alimentar în ceaşcă. Agitaţi amestecul cu spatula de lemn. 
3. Folosind pâlnia, adăugaţi apa colorată în sticlă. 
4. Puneţi în sticlă o bombă acidulată pe care aţi pregătit-o în experimental 5. 

Omule de ştiinţă, cum arată veioza dumneavoastră cu lavă?

ATENŢIE:  când  terminaţi  experimentul,  aruncaţi  toate  produsele  alimentare
folosite.



Explicaţie:

Uleiul plutește pe apă, deoarece o picătură de ulei este mai ușoară decât o picătură de apă
de aceeași mărime. Aceasta înseamnă că uleiul este mai puțin dens decât apa.

Dacă avem 1 litru  de apă  şi  1  litru  de ulei,  avem mai  multe  molecule  de apă decât
molecule de ulei.
Altfel spus, există probleme mai mari în apă decât în ulei pentru acelaşi volum.

Când  este  în  contact  cu  apa,  bomba  acidulată  reacţionează  spontan,  creând  un  gaz,
dioxidul de carbon. Când acest gaz este eliberat,  îl  trage de-a lungul apei colorate pe
suprafaţa uleiului. Aceasta este ştiinţa din spatele veiozei cu lavă. 

Experimentul 15
Şerpii faraonului 

Ce veţi avea nevoie:

• Pipeta Pasteur
• Bicarbonat de sodiu
• Spatulă de plastic
• Spatulă de lemn
• Pahar mare de măsurat
• Pahar mic de măsurat
• Castron de porţelan 
• Nisip
• 96% Etanol
• Zahăr
• Chibrituri

Fiţi atenţi, etanolul este uşor inflamabil.

ATENŢIE: cereţi ajutor unui adult pentru a realize acest experiment.
Put on your

Paşi:

1. Cu spatula de plastic, adăugaţi în paharul mare de măsurat, 2 linguri de bicarbonat de
sodiu și 8 linguri de zahăr. Turnaţi puţin etanol în ceașca mică de măsurat și adăugați în
ceașcă mare 5 picături de etanol, utilizând pipeta Pasteur. Se amestecă bine cu spatula de
lemn. 
2. Puneţi nisip în castronul de porțelan și faceţi o gaură în mijlocul ei. 
3. Adăugaţi câteva picături de apă în gaură.



4. Cu atenție, se adaugă 2 până la 3 linguri de amestec de zahăr și bicarbonat de sodiu în
gaură. 
5. Adăugaţi câteva picături de etanol în amestec.

ATENŢIE:  următorul  pas  trebuie  îndeplinit  de  un adult.  Puneţi-vă  ochelarii  de
protecţie şi păstraţi o distanţă de siguranţă în timp ce observaţi experimentul. 

6. Adresați-vă unui adult să aprindă un chibrit și să-l pună pe nisip.

ATENŢIE: castronul de porţelan trebuie să fie fierbinte! Lăsaţi-l să se răcească înainte
de a-l atinge. 

Şerpii dumneavoastră vor începe să iasă din castron!
De unde vin aceştia?

ATENŢIE:  când  terminaţi  experimentul,  aruncaţi  toate  produsele  alimentare
folosite.

Explicaţie:

Zahărul  este  format  din  molecule  de  zaharoză. Atunci  când aceste  molecule  suferă  o
reacție  de  ardere  creează  dioxid  de carbon,  apă  și  carbon. Şerpii  dumneavoastră  sunt
realizaţi din carbon (ei sunt negri)! În acest experiment, aţi adăugat bicarbonat de sodiu,
care atunci când este încălzit, este transformat în apă și dioxid de carbon. Dioxidul de
carbon permite  ca șerpii  dumneavoastră  să  crească  și  să  aibă  acea  structură  plină  de
găuri! Etanolul este utilizat  pentru a mări viteza reacției  de ardere,  deoarece este ușor
inflamabilă.

Your snakes will start coming out of the
Experimentul 16
Gheizer exploziv

Ce veţi avea nevoie:

• Dieta de băuturi răcoritoare, gazoase (de exemplu, dieta de cox) 
• Sare de mare 
• Eprubetă
• Spatulă de plastic 
• Card de plastic 

Paşi:

1. Cu spatula de plastic, adăugaţi sare în eprubetă. 
2. Acoperiţi eprubeta cu cardul de plastic. 
3.  Deschideţi  sticla  de  băuturi  răcoritoare. Acum,  întoarceţi  cu  susul  în  jos  eprubeta
împreună cu cardul şi folosiţi-le pentru a acoperi deschiderea sticlei.



4. Acum, eliminaţi rapid cartela de plastic și, în același timp, daţi drumul eprubetei astfel
încât sarea să poată intra în sticlă. 

Remarcaţi gheizerul dumneavoatră!

ATENŢIE:  când  terminaţi  experimentul,  aruncaţi  toate  produsele  alimentare
folosite.

Explicaţie:

Băuturi  răcoritoare gazoase (carbonatate)  includ o cantitate  mare de dioxid de carbon
dizolvat, în echilibru și sub presiune, gata să scape atunci când presiunea la suprafața
(fără soluție) scade. În acest fel, atunci când deschidem sticla, gazul tinde să scape spre
exterior. Acesta  este  motivul  pentru  care  atunci  când  deschideți  o  sticlă  de  băutură
răcoritoare; puteți auzi acel sunet familiar.

ŞTIAŢI...
Că oamenii de ştiinţă nu pot defini daca acesta este un fenomen chimic sau fizic?

Când lăsăm sarea să cadă în sticla de băuturi răcoritoare, bulele de dioxid de carbon se
formează  atât  de  repede  încât  trag  băutura  în  afara  sticlei,  creând  un  efect  de
gheizer. Când adăugăm sare la băutura răcoritoare creăm un fel de nuclee de eliberare a
dioxidului de carbon (care este dizolvat). De fapt, știm că atunci când plasăm orice obiect
poros într-un lichid cu gaz, putem observa că dioxidul de carbon începe să emane mult
mai repede. 
EXPERIMENT

Experimentul 17
Foc de artificii 

Ce veţi avea nevoie:

• Recipient de plastic rotund
• Apă 
• Coloranţi alimentari (verde și roșu) 
• 2 Pipete Pasteur 
• Ceașcă mică de măsurat 
• Ulei de gătit
• Foaie de hârtie 

Paşi:

1. Umpleţi jumatate din recipientul de plastic cu apă. 
2. Se măsoară 10 ml de ulei de gătit folosind paharul de măsurat și adăugați-l în recipient.



3.  Cu  pipeta  Pasteur  se  adaugă  cu  atenție  câteva  picături  de  colorant  alimentar  în
recipient. Puteți începe prin adăugarea a 3 picături din fiecare colorant.
4. În cele din urmă, acoperiţi recipientul cu foaia de hârtie. 

Omule de ştiinţă, observaţi focurile de artificii!

ATENŢIE:  când  terminaţi  experimentul,  aruncaţi  toate  produsele  alimentare
folosite.

Explicaţie:

Uleiul plutește la suprafața apei. Atunci când adăugați picături de colorant alimentar în
recipient,  ele rămân blocate pentru câteva secunde în stratul de ulei. Cu toate acestea,
picăturile de colorare trec de stratul de ulei spre stratul de apă. La atingerea apei, ele
explodează şi creează un efect de foc de artificii. Și de ce se întâmplă acest lucru? Apa
este mai densă decât uleiul. Atunci când picăturile de colorare sunt eliberate din ulei, ele
se scufundă (deoarece acestea sunt,  de asemenea,  mai  dense decât  uleiul)  și  trec prin
stratul de ulei. Atunci când ajung în ap, se dizolvă, creând efectul fantastic al unui foc de
artificii.

Experimentul 18
Scântei pentru tortul aniversar

ATENŢIE: acest experiment trebuie îndeplinit de un adult. Puneţi-vă ochelarii de
protecţie şi păstraţi o distanţă de siguranţă în timp ce observaţi experimentul. 

Ce veţi avea nevoie:

• Lumânare 
• Pulbere de fier 
• Spatulă de lemn 
• Folie de aluminiu 
• Chibrit/brichetă

Puneţi-vă ochelarii de protecţie

Paşi:

1. Adresați-vă unui adult pentru a vă ajuta să aprindeţi o lumânare. 
2. Cereți asistentului pentru a adăuga cu spatula de lemn puţină pulbere de fier la bucata
de folie de aluminiu și să o plieze la jumătate. 



3.  Acum,  întrebați  asistentul  pentru  a  adăuga cu atenție  pulbere  de  fier  peste  flacăra
lumânării la o distanță de aproximativ 10 centimetri (cm). Pulberea trebuie stropită încet
peste flacără, în scopul de a observa efectul! 
4. În cele din urmă, se acoperă recipientul cu foaia de hârtie.

Atenţie:  Omule de ştiinţă,  lăsaţi  asistentul  dumneavoatră să ştie  că  pulberea nu
trebuie să fie adăugată în exces, în caz contrar lumânarea se va stinge. Ea trebuie să
fie stropită ca și praf de magie!

Atenţie: Omule de știință, trebuie să fiţi departe de lumânare pentru a vedea efectul
scânteilor pentru tortul aniversar! Nu uitați să vă puneţi ochelarii de protecție.

Explicaţie:

În acest experiment, combustia de fier se produce! La ardere, stele galbene sunt create,
acest lucru înseamnă că fierul reacționează cu oxigenul, formând pulbere de fier. 

Fier +Oxigen ====Pulbere de fier (III)

Experimentul 19
Făină şi flacără

Credeţi că amidonul de porumb poate mări flacăra?

ATENŢIE: acest experiment trebuie îndeplinit de un adult. Puneţi-vă ochelarii de
protecţie şi păstraţi o distanţă de siguranţă în timp ce observaţi experimentul. 

Ce veţi avea nevoie:

• Lumânare
• Amidon de porumb
• Filtru
• Linguriţă
• Farfurie
• Chibrit/brichetă

Paşi:

1. Adresați-vă unui adult să aprindă lumânarea și puneți-o pe o farfurie. 
2. Acum, cereţi asistentului să țină cu o singură mână filtrul peste lumânare, la o distanță
de  10  cm și  cu  cealaltă  mână,  să  adauge  o  lingură  de  amidon  de  porumb  în  filtru,
stropindu-l peste lumânare.

Ce se întâmplă? Puteţi să daţi viaţă flăcării?



Explicaţie:

Amidonul  este  o  molecula  mare,  care  rezultă  din  legarea  moleculelor  mici  de
glucoză. Glucoza este un zahar simplu și așa cum am văzut deja, combustibilul principal
al celulelor noastre (respirația celulară). 
Pentru ca arderea să se întâmple, trebuie să existe un bun amestec între combustibil și
oxidant. Este ceea ce se întâmplă în acest experiment: amidon de porumb, așa cum este
stropit, începe un proces de combustie mult mai rapid, deoarece suprafața expusă este
mai mare. În acest fel, se poate anima flacăra lumânării!

Omule de ştiinţă, vă amintiţi factorii care influenţează o reacţie chimică?

UTDOOR
EXPERIMENT
Experimentul 20
Mini rachetă

Ce veţi avea nevoie:

• Ceașcă mică de măsurat cu capac 
• Autocolant decorativ pentru rachetă 
• Foarfecă 
• Bombă acidulată (experimentul 5)
• Apă caldă de la robinet 
• Șervețel

Notă: dacă nu aveți nici o bombă acidulată de la experimentul 5, trebuie să efectuaţi mai
întâi acest experiment. 

Partea 1 – Personalizaţi-vă racheta. 
Puneţi autocolante pe rachetă aşa cum vă place!
!
Partea 2 – Construiţi-vă racheta

1. Țineți racheta si umpleţi-o cu aproximativ 10 ml de apă caldă. 
2. Tăiaţi o bucată dintr-un șervețel pentru a acoperi deschiderea rachetei.
3. Puneți bomba acidulată peste bucata de șervețel. 
4. Puneți capacul pe rachetă. 
5. Număraţi până la 3 și întoarceţi, cu atenție, racheta cu susul în jos pe o suprafață plană!

Poate racheta dumneavoastră să stea în aer?

Explicaţie:

Încă o dată, când bomba acidulată intră în contact cu apa se produce o reacție chimică
între  bicarbonatul  de  sodiu  și  acidul  citric  (componentele  bombei  acidulate).  Această



reacție  se  caracterizează  prin  eliberarea  unui  gaz,  dioxid  de  carbon,  care,  o  dată  cu
creșterea presiunii, permite racheta să fie lansată.

Experimentul 21
Balon de rachetă 

Ce veţi avea nevoie:

• Balon 
• Paie 
• Foarfecă 
• Linie de pescuit sau fir (aproximativ 2 metri) 
• Bandă adezivă 

Paşi:

1.  Atașați unul din capetele firului de pescuit la un suport îndepărtat,  de exemplu,  un
scaun. 
2. Introduceți linia de pescuit în paie. 
3. Tăiaţi două bucăți de bandă adezivă. 
4. Umpleţi balonul și țineți deschiderea astfel încât aerul sa nu iasă. 
5. Atașați balonul la paie cu bandă adezivă și trageți-l la capătul liniei, cel pe care îl țineţi,
păstrând deschiderea spre dumneavoastră și linia întinsă. 
6. Număraţi până la 3 și dați drumul balonului. 

De asemenea, puteţi folosi două linii de pescuit, una lângă alta şi faceţi o întrecere cu
prietenii!

Explicaţie:

Balonul este plin de aer. Când îi daţi drumul, aerul iese și trage balonul înapoi. În acest
fel,  balonul  "zboară"  la  celălalt  capăt  al  firului  de  pescuit. Mişcarea  balonului  a  fost
cauzată de forța aerului, deplasând balonul în direcția opusă a aerului, deoarece aerul a
creat o forță opusă. Această forță este numită forță de reacțiune. 
Acest  experiment  se  explică  printr-o  lege  foarte  importantă  în  fizică,  legea  Acţiunii-
Reacţiunii a lui Newton. Această lege explică faptul că atunci când un obiect este împins,
acesta reacționează și împinge în sens invers!

ŞTIAŢI...
Că rachetele au motoare de reacție care funcționează în conformitate cu același principiu
ca și cel testat în acest experiment? 
Aceste motoare sunt alimentate cu combustibili (combustibil), care sunt arşi și emană mai
multe gaze. Este forța fluxului de gaze care provoacă mișcarea în motoarele de reacție. 
Precum se întâmplă cu rachete, balonul a zburat în direcția opusă curgerii aerului.



Există 3 legi ale lui Newton! 
Legea  1  a  lui  Newton  sau  legea  inerției,  Legea  a  doua  a  lui  Newton  sau  Legea
Forței/Acceleraţiei și Legea a treia a lui Newton sau Legea de actiune/reacţiune.

Experimentul 22
Rachetă

Ce veţi avea nevoie:

• Apă
• Adaptator de pompă pentru a umple bilele
• Pompă de bicicletă
• Card gros
• Bandă adezivă
• Sticlă de plastic de 1.5 L 
• Dop de plută
• Tirbuşon
• Cuţit X-acto

ATENŢIE: acest experiment trebuie să se desfăşoare în aer liber şi cu ajutorul unui
adult. 

Paşi:

1. Adresați-vă unui adult pentru a face o gaură într-un dop de plută, cu tirbușon, pentru a
se potrivi bine adaptorul pompei. În cazul în care adaptorul este mai scurt decât dopul,
cereți un adult să taie dopul în jumătate. 
2. Cereţi unui adult să taie 4 bucăți dintr-un card gros cu cuțitul x-acto care se potrivește
sticlei, așa cum este prezentat în imagine. 
3. Cu banda adezivă, lipiţi bucăţile de card la sticla. 34
4. Umpleți ¼ din sticlă cu apă. Puneți pluta în sticlă și conectați-o la pompă. 
5. Așezați pe jos sticla și începeţi să pompaţi. 

Ce s-a întâmplat?

ATENŢIE: ţineţi departe de sticlă pentru a nu vă uda.

Explicaţie:

Ar trebui să observaţi că sticla a fost propulsată în aer. Acest lucru se întâmplă pentru că
aerul  și  apa,  atunci  când sunt  expulzate  din sticlă,  creează  o forță  de împingere  care
lansează sticla în direcția opusă, precum s-a întâmplat cu rachetele.



Va exploda?

Experimentul 23
Balon care nu se sparge 

Ce veţi avea nevoie:

• Balon
• Ace mari

Paşi:

1. Umpleţi balonul nu prea mult faceţi un nod. 
2. Introduceți încet și fără prea multă forță acul în zona mai închisă a balonului, cel mai
apropiat posibil de nod. 
3. Continuaţi, cu atenţie, introducerea lui până ajunge la cealaltă extremitate. Ar trebui să
străpungeţi partea superioară a balonului, de asemenea, în zona mai închisă.

Se sparge balonul sau nu? Dacă da, nu renunţaţi şi încercaţi din nou!

Explicaţie:

În părţile  superioară  și  inferioară  ale  balonului  (zone  mai  întunecate)  sunt  pete  cu  o
presiune mai mică, altfel spus, acolo unde balonul este mai puțin rezistent. În acest fel,
atunci  când introduceți  acul  în  aceste  zone,  este  mai  puțin  probabil  ca balonul  să  se
spargă. 

Experimentul 24
Balon rezistent la foc

ATENŢIE: cereţi ajutor unui adult pentru a realize acest experiment 

Ce veţi avea nevoie:
• Balon
• Lumânare
• Pâlnie
• Pahar mic de măsurat
• Apă rece
• Chibrituri/brichetă

Paşi:



1.  Ţineţi  un  balon  și  cu  ajutorul  unei  pâlnii  turnaţi  puțină  apă  în  ea. Puteți  turna
aproximativ un pahar mic de măsurat de apă. 
2. Umpleți restul balonului cu aer (nu prea mult) și faceţi un nod.

ATENŢIE:  pasul  următor  trebuie  îndeplinit  de  un adult.  Puneţi-vă  ochelarii  de
protecţie şi păstraţi o distanţă de siguranţă în timp ce observaţi experimental.

3. Adresați-vă unui adult să aprindă lumânarea și țineți balonul peste ea.

Explicaţie:

Dacă punem un balon umplut cu aer peste o flacără, ne așteptăm ca flacăra să slăbească
cauciucul  (din  care  balonul  este  format),  balonul  nu  poate  suporta  presiunea  și
explodează  imediat. Cu  toate  acestea,  în  acest  experiment,  atunci  când  introducem
balonul cu apă peste flacară, nu explodează imediat. Stiţi de ce? Balonul nu explodează
deoarece temperatura flăcării  este distribuită de elementele care sunt în contact cu ea,
astfel caldura este transferată apei care este un mare absorbant de căldură. Dacă balonul
nu ajunge la temperatura de ardere, care este mult mai mare decât temperatura de fierbere
a apei, nu explodează. 

Experimentul 25
Perforaţi o pungă de apă cu un creion

Ce veţi avea nevoie:
• Pungă cu fermoar de blocare
• Creion ascuţit
• Apă

Paşi:

1.  Umpleţi  cu  apă  2/3  dintr-o  pungă  cu  fermoar  de  blocare. Ce  s-a  întâmplat  cu
balonul? Durează mult  timp să se spargă? Puteţi  vedea plasturele negru din funingine,
situat pe partea inferioara a balonului, care se află în contact cu flacara? 
2.  Cereți  ajutorul  cuiva. Asistentul  dumneavoastră  poate  ține  punga  (din  partea
superioară) sau să ţină creionul. Dumneavoastră decideţi! 
3.  Luaţi  un  creion  și  forțaţi-l  în  pungă  (în  cazul  în  care  există  apă). Continuaţi  să
împingeţi creionul până iese pe cealaltă parte a pungii.

Sfat: secretul acestui experiment este de a perfora foarte repede punga în ambele părți,
astfel încât apa să nu aibă timp să cadă din pungă!

4. Puteţi folosi 2 sau 3 creioane şi repetaţi ultimul pas. 

Omule de ştiinţă, puteţi perfora punga fără a lăsa apa să cadă?



Explicaţie:

Punga este din plastic, care este făcută adesea din polimeri. Polimerii sunt formaţi din
mari lanțuri de molecule și sunt foarte flexibili. Atunci când perforați punga cu un creion,
moleculele  de  plastic  se  rearanjează  în  jurul  creionului  creând  un  fel  de  sigiliu  de
protecţie cu aer, ce împiedică apa să cadă din sac. 

Om de ştiinţă!
Găsiţi alte trei experimente pe care le avem pentru dumneavoastră:

Experimentul 26 – Gheizer de casă
Experimentul 27 – Are aerul forţă?
Experimentul 28 – Bomba de fum

Avem, de asemenea, un quizz pentru a vă testa cunoştinţele!

Vizitaţi link-ul următor:
www.science4youtoys.co.uk/explosive-science
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http://www.science4youtoys.co.uk/explosive-science

